Dato, 02.02.18

fitna av koranister – et kappløp om kolonier (imperialisme)
[del 1]
Det finnes noen muslimer i vår tid, som følger en nylig etablert bevegelse (fra 1900-2000-tallet). De fornekter
ahadith og dermed avviker fra den vanlige islamske vei, veien som muslimer siden Profeten Muhammeds a,
kulfa-e-rashideen (de rettskafne kalifene), sahaba (følgesvennene til Profeten Muhammed a), tabiyyin (de
etterfølgende), taba tayyin (etterfølgere til etterfølgerne), auliya (Allahs venner og helgener), saleheen (de
rettskafne), muslimer, har fulgt konstant nå i snart femten hundre år!! Men denne nylig etablerte bevegelsen
som består av noen få muslimer, begynte å spre fitna (kaos, usikkerhet, tvil,) blant det muslimske samfunnet
(umma). De stiller spørsmål og kommenterer på mange saker i forhold til religionen islam, og fornekter
mange av de grunnleggende aspektene til islam. Det verste er at denne bevegelsen, som også går under
tilnavnet wahhabismen eller koranister, prøver å fremstille meninger og påstår at det er meningene til de
vanlige muslimene, umma i flertall, ahle-sunna wal jam‘at. Det bør være klart at de representerer overhodet
ikke den vanlige islam, muslimer i flertall, umma, ahle sunna wal jam‘at. Fordi, det muslimske samfunnet
som er i flertall (ahle sunnat wal jam‘at), anser Koranen og ahadith som kilder å trekke konklusjoner fra, som
danner grunnlag for islamsk rettsvitenskap (fiqh). Ahle sunna wal jamaat, dvs. umma i flertall, den vanlige
islam, har helt siden ca. femten hundre år, dvs. siden Profeten Muhammeds a tid, ansett både Koranen og
ahadtih, som rettledning fra Allah.
Da de fleste muslimske land kom under press på grunn av kolonialisme og imperialismen i kolonitiden som
hadde begynt siden 1880, oppsto det noen såkalte liksom ”lærde” i land som, Egypt (Taha Hussein), det
indiske subkontinent (Abdullah Chakralawi og Ghulam Ahmed Pervaiz), og Tyrkia (Zia Gogelup). Alle disse
begynte å stille spørsmåltegn rundt ekteheten og relevansen til ahadith (beretninger til Profeten Muhammed
a). Det var ikke på grunn av at noen genier plutselig hadde oppdaget feil i ahadith-vitenskap, som hele det
muslimske samfunnet (umma) hadde fulgt i tretten hundre år, helt siden Profeten Muhammeds tid a. Nei!
Derimot var det på grunn av et kappløp om kolonier som startet fra år 1880. Mange stater forsøkte å skaffe
seg politisk, økonomisk og militært herredømme utenfor egne grenser. Det kalles imperialisme. Profeten
Muhammeds a beretninger, tradisjoner, ahadith, var en hindring til denne imperialismen. Orientalisten
Goldziher og hans disippel Joseph Schacht som var en jøde, diktet opp løgn om ekteheten til ahadith. Vi
ønsker å gi en mer detaljert forklaring vedrørende disse to orientalistene, i vår neste innlegg. Fordi, i dette
innelgget ønsker vi å understreke det faktum, at de muslimene som fornekter utallige mange ahadith og som
ikke erkjenner Profeten Muhammeds a autoritet til å erklære ting som lovlig og ulovlig (halal og haram, samt
riktig og galt) i dag, er blitt påvirket av nettopp denne fitna (virvar) av disse to ovennevte orientalistene.
Bakgrunnen til denne bevegelsen (wahhabisme; salafisme, og har også til en viss grad påvirket deobandi-folket):
Dette er en bevegelse som holder Koranen som den ytterste autentiske kriteriumet i islam. De er også kjent
ved tilnavnet, koranister. Generelt fornekter de den religiøse ekteheten til ahadith (beretninger til Profeten
Muhammed a, hans utsagn, levemåte, tradisjon). Og det gjør de fordi de anser ahadith som uforenlig med
Koranen.

Uansett, sunni-muslimer, ahle sunnat wal jamaat (som har eksistert siden Profeten Muhammeds tid a), anser
ahadith som å være nødvendig og en juridisk måte til å skaffe guddommelig veiledning på. Både Koranen
og ahadith går hånd i hånd, den ene er forklaring på den andre og vice versa. Koranen er generelt, og sunna
(ahadith) er spesifikt og detaljert. Ahadith er Profeten Muhammeds a tolkning av Koranen. Så koranistenes
fornektelse av ahadith, har ført dem til å anse Koranen som et lekeverktøy, som de bruker for å tolke etter
sin oppfatning og vilje. Muslimer i flertall, den muslimske umma, ahle sunnat wal jamaat, som følger den
rette veien helt siden Profeten Muhammeds tid a, har den aqida (overbevisning) at ahadith er forklaringer på
Koranens innhold, budskap, befalinger:
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(De tidligere sendebudene sendte Vi også) med innlysende bevis og skrifter. Og (kjære
ærverdige Profet [Muhammed] a!), Vi har åpenbart for deg den praktfulle formaningen
(Koranen), slik at du skal klargjøre for menneskene det (budskap og befalinger) som er blitt
nedsendt til dem, slik at de må fundere dypt.1
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Koranen 16:44

